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چكيده
برخی از مشاغل با تنيدگی هاي زیادي همراه هستند و این حالت معلول ماهيت آن کار ،نوع وظایف و مسئوليت هاي این گونه شغل هاست .بهداشت
روانی ،موضوعی دیرینه است و چنان در عمق دنياي امروزي نفوذ کرده است که حتی براي کوچكترین موضوعی در دنياي امروزي باید به آن توجه کرد
و راهكاري به وجود آورد تا هر چه بيشتر رعایت شود .این پژوهش  ،متشكل از تعداد  1333نفراز کارمندان دولتی و خصوصی شهر تهران است که در
سال  31 -33با سابقه کار حداقل سه سال و در محدوده سنی ( 93تا 53ساله )مشغول انجام وظيفه بودند .در این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی
ماسالچ و جكسون و پرسشنامة پنج عاملی شخصيت  NEOاستفاده شد .تحقيقات ماسالچ و همكارانش به این نتيجه منتهی شد که فرسودگی شغلی یك
ساختار چند بعدي است و از  9مولفه تشكيل شده است که شامل تحليل یا خستگی عاطفی  ،مسخ شخصيت و احساس فقدان موفقيت فردي است که
در  22سوال پراکنده شده اند .با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه و داده هاي جمع آوري شده و به منظور توصيف آنها  ،از شاخص هاي مناسب آمار
توصيفی استفاده شده است  .در راستاي تحليلهاي استنباطی و آزمون فرضيههاي تحقيق ،از مدل آماري رگرسيون چند متغيري با روش ورود همزمان و
همچنين براي مقایسه فرسودگی شغلی و ویژگیهاي شخصيتی  2گروه از مدل آماري  tدو گروه مستقل استفاده شده است .با توجه به یافتههاي تحقيق
میتوان دریافت که عامل رواننژندي در ویژگیهاي شخصيتی به عنوان یك عامل زمينهساز در بروز فرسودگی شغلی محسوب میشود .در راستاي بررسی
مقایسه اي فرسودگی شغلی در دو گروه مشاهده شد که بين عدم موفقيت فردي در آنها تفاوت معنیداري وجود دارد.
کليد واژگان :فرسودگی شغلی  ،محيط کار  ،کارمندان

مقدمه

از اجتماعی ،فردي و خانوادگی میشود (روزنامه همشهري،

کار منبع بسيار مهم براي امرار معاش و احراز موقعيت

.)1933در دهه هاي اخير توجه به استرس شغلی و مطالعه

هاي اجتماعی است که در عين حال میتواند به

آن گسترش روزافزونی یافته است .از جمله دالیل آن تاثير

نارضایتی،تحليل قواي جسمی و روانی منجر شود .محيط

استرس شغلی در سطح وسيع در جامعه است ،به طوري که

کار ازمحرکهاي فيزیكی ،روانی و اجتماعی تشكيل می شود

سازمان جهانی در سال  2313اعالم کرده است که یك دوم

که هریك میتواند عامل تنيدگی به حساب آید .برخی از

جمعيت کارمندي از شغل خود ناراضی هستند و  %33آنها

مشاغل با تنيدگی هاي زیادي همراه هستند و این حالت

معتقدند که شغلشان در جهت اهداف زندگی آنها نيست و

معلول ماهيت آن کار ،نوع وظایف و مسئوليت هاي این

 %55کسانی که به دنبال کمك هاي روانپزشكی هستند ،به

گونه شغل هاست  .استرسهاي 1ناشی از شغل باعث بروز

دليل عدم رضایت و توانایی شغلی است (همان منبع).

نارضایتی فرد شاغل میشود و این نارضایتی به نوبه خود

بهداشت روانی ،موضوعی دیرینه است و چنان در عمق

باعث تاثيرات منفی بسزایی در سایر زمينه هاي زندگی اعم

دنياي امروزي نفوذ کرده است که حتی براي کوچكترین

1 . Estress
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موضوعی در دنياي امروزي باید به آن توجه کرد و

میدهد (.وحدت شریعت پناهی ) 1933،پس یكی از

راهكاري به وجود آورد تا هر چه بيشتر رعایت شود.

اهداف این پژوهش جداي از سنجش و ارزیابی ،کمك به

همانطور که میدانيد فشار روانی یكی از مواردي است که

پيشگيري و در نهایت درمان توسط متخصصين امر است .

بهداشت روانی را تحت تاثير قرار می دهد و در بازده و

به طور کلی اگر بخواهيم اهداف پژوهش را فهرست نمائيم

کيفيت رفتار موثر واقع می شود ،نمی توان صنعتی بود و یا

باید به موارد زیر اشاره کنيم:

حتی صنعتی ماند در حالی که پزشك ،پرستار ،کارگر،

 -کشف رابطه و بررسی بين فرسودگی شغلی و ویژگيهاي

آموزگار ،مدیر و کارمند از فشار روانی و احساس فرسودگی

شخصيتی افراد.

ناشی از این فشار در رنج و عذاب باشند.به طور کلی دنياي

 -ارائه راهكارهاي خودیاري .

بدون فشار روانی وجود ندارد و هدف ما نيز حذف کامل

 -ارائه راهكارهاي گروهی جهت کاهش نارضایتی شغلی

فشار و استرس نيست چرا که اندکی فشار انگيزه اي براي

به دليل باال بودن سطح فرسودگی شغلی.

پيشرفت و حرکت رو به جلو است .اما منظور متخصصان

 -ایجاد انگيزه در پژوهشگران عالقمند به حيطه روانشناسی

بهداشت روانی از فشار روانی ،فشار یا استرسی است که

اجتماعی ،صنعتی – سازمانی و ...

موجب فرسودگی و تنيدگی در فرد میشود و پيامدهایی

 -اقدامات و راهكارهاي پيشگيرانه یا مهار کننده.

چون ناخشنودي ،افت بازده ،کاهش بهره وري و در نهایت

 -برگزاري کارگاههاي آموزشی جهت انتخاب شغل در

رکود اقتصادي و افزایش هزینه هاي درمانی و غيره را به

سنين بخصوص و اطالع رسانی جهت آشنایی بيشتر با

همراه خواهد داشت (.نيكنامی ،مصطفی )1935

فرسودگی شغلی و در نتيجه انتخاب صحيح از روي

به همين دليل بر آن شدم که با انجام پژوهشی در این زمينه

آگاهی.

و با توجه به ویژگيهاي شخصيتی فرد تاثير فرسودگی شغلی

 -اقدامات الزم و ثانوي جهت آنانی که دچار فرسودگی

را بر افراد مختلف مورد بررسی قرار داده ،با این اميد که

شغلی شده اند و اجبار به ادامه در همين زمينه کاري دارند.

این پژوهش از شكل مكتوب به عنوان راهی جهت کمك

 -ارائه راهكارهاي موثر و الزم جهت محيط هاي کاري

به کاستن فرسودگی شغلی مثمر ثمر واقع شود تا بتوانيم در

براي کاهش استرس و فرسودگی شغلی

زمينه هاي شغلی پيشرفت هایی حاصل کنيم  .مهمترین

به نظر ماسالچ و جكسون  )1332(1فرسودگی شغلی

هدف این پژوهش بررسی فرسودگی شغلی با توجه به

سندرمی متشكل از خستگی عاطفی ،مسخ شخصيت

کارمندان خصوصی و دولتی

وفقدان موفقيت یا تكامل فردي است که در نتيجه تنيدگی

است .چرا که با کشف رابطه و ميزان ابتال به فرسودگی

هاي شغلی مزمن به وجود می آید .در این پژوهش منظور

شغلی میتوان اقدامی پيشگيرانه در مورد این افراد به عمل

از

فرسودگی شغلی طبق تعریف ماسالچ یك سندرم

آورد و ميزان ابتال این قشر به فرسودگی شغلی را به حداقل

سه بعدي است که با نمرة فرد در پرسشنامة مربوط و در

رساند .در علم روانشناسی فنون ،روش ها و ابزارهاي

هر یك از ابعاد زیر مشخص میشود( :ماسالچ و

فراوانی در دسترس متخصصان است که با کمك آن میتوان

جكسون) 2331،

در ویژگيهاي شخصيتی افراد دخالت کرده و تا حدودي آنرا

 -1مسخ شخصيت depersonalization

منعطف نمود که این انعطاف خود باعث کاهش یا کنترل

 -2خستگی هيجانی emotional exhaustion

ویژگيهاي شخصيتی بين

فشار روانی و تنيدگی حاصل از آن شده و فرد را براي
مقابله با سایر جنبه هاي فشار زاي زندگی نيز یاري

1 - Maslach - jackson
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decreased

وجدانی بودن یا وظيفه شناسی) :(Cافراد داراي این ویژگی،

 personal accomplishmentکه هر کدام به ترتيب

افرادي دقيق و وسواسی ،وقت شناس و قابل اعتماد هستند.

زیر تعریف میشوند:

در این پژوهش ویژگی هاي شخصيتی فوق با پاسخگویی

خستگي هيجاني  :احساس تحت فشار قرار گرفتن و تخليه

آزمودنی ها به ابعاد مختلف آزمون  63سوالی NEO

منابع هيجانی در فرد.

مشخص میشود .پایه هاي نظري پژوهش بر اساس

مسخ شخصيت :احساسات و نگرشهاي منفی ،سنگدالنه

مفاهيمی از قبيل راهبردهاي مقابله اي ،استرس و فرسودگی

و بی تفاوت در مورد ارباب رجوع .

شغلی و ویژگيهاي شخصيتی استوار گردیده است.

کاهش احساس کفایت شخصي :تمایل به ارزیابی منفی

مفهوم مقابله براي مدت طوالنی است که در روانشناسی

خود به خصوص در ارتباط کار با ارباب رجوع.

مطرح است و شروع آن بصورت رسمی به دهه هاي 1353

عوامل شخصيتی در نظریه کاستا 1و مك ري 2) 2335(،به

 1363-بر میگردد .زیرا در این دهه ها گرایش و عالقه

 5عامل ( 9 Nروان نژندي) ،برونگرایی ) ،9 (Eباز بودن به

شدید و فزاینده به استرس وجود داشته است .اگر ما مفهوم

روي تجربه هاي جدید ،(O)5توافق ) 6(Aو وجدانی بودن

کلی و عام که مكانيسم هاي دفاعی را در بر میگيرد در نظر

دسته بندي شدهاند که به صورت زیر تعریف می شوند:

بگيریم ،پس گرایش به روان تحليل گري بر مقابله مقدم

روان نژندي ) :(Nداشتن احساسات منفی چون ترس،

خواهد بود ( الزاروس.) 2339

خشم ،غم ،احساس گناه و کالفگی به طور دایم و فراگير

استرس در واقع ،هر نوع تنش فيزیولوژیكی و یا روانی

مبناي مقياس روان رنجورخویی ) (Nرا تشكيل میدهند.

است که تعادل عمومی انسان را مورد تهدید قرار میدهد و

برونگرایی ) :(Eویژگی افرادي که عالوه بر اجتماعی بودن

تعادل زیستی وي را بر هم میزند ،میتواند احساسات منفی

و ترجيح اجتماعات و گروهها در عمل قاطع ،فعال و طرف

ایجاد کند و احساس خوب بودن فرد را به مخاطره بياندازد.

یا اهل گفتگو هستند .این افراد هيجان و تحرك را دوست

ممكن است باعث شود که دیدگاه فرد نسبت به واقعيتها

دارند و برآنند که اميدوار به موقعيت و آینده باشند .

تغيير یابد و یا فرآیند تفكر و مشكل گشایی وي را به طور

باز بودن به روي تجربه هاي جدید) :(Oیعنی نسبت به

کلی مختل سازد .میتواند روابط بين افراد و احساس تعلق

تجربهء درونی و دنياي پيرامون کنجكاو بوده و زندگی افراد

نسبت به دیگران را در آنها دگرگون سازد و به طور کلی

 -9کاهش احساس کفایت شخصی

،5

داراي این ویژگی سرشار از تجربه است ،طالب لذت بردن

نگرش افراد نسبت به زندگی را تغيير دهد ( پاتر و پري

از نظریات جدید و ارزش هاي غير متعارف هستند و داراي

.)2339

احساسات مثبت و منفی فراوان در مقایسه با افراد بسته

عوامل موثر در ایجاد استرس شغلي را بر اساس نظرات

هستند.

پژوهشگران ميتوان در چهار طبقه ،دسته بندی کرد :

توافق ) :(Aهمانند برونگرایی شاخص توافق بر گرایشات

 -1عوامل سازمانی یا موسسه ي درمانی که به عملكرد کل

ارتباط بين فردي تأکيد دارد .افراد داراي این ویژگی اساس ًا

سازمان مربوط میشود و شامل عوامل موثر در خط مشی

نوع دوست ،داراي احساس همدردي و مشتاق به کمك به

سازمانی و عوامل ارتباطی درون

دیگران هستند.

کارگزینی.

1 . Costa
2 . Mcrae
3 . Neuroticism
4 . Extroversion

سازمان3

و سطح کيفيت

5 . Operuness to expenence
6 . Agreeableness
7 - Potter & Perry
8 - Institutional communication factors
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 -2عوامل مربوط به واحدها یا بخش ها که مشتمل بر

همكاران  .عالئم سازمانی فرسودگی عبارتند از  :غيبت در

عوامل مربوط به محيط فيزیكی بخش یا واحد ،1تعریف

کار ،درصد باالي بيكاري در سازمان ،هم چشمی و رقابت،

نقش ها و عملكردها ،2روابط ميان فردي پرسنل 9و توسعه

سبك کاري داراي بازدهی و کارایی کمتر .به طور کلی،

مهارتهاي آموزشی 9و دسترسی نسبت به فرصتهاي مربوط

میتوان گفت که پدیده فرسودگی شغلی به عنوان عملكرد

به تكامل حرفه اي است.

ناشی از استرس بوسيله عوامل فردي  5و عوامل شغلی

 -9عوامل فردي از قبيل احساس گناه ،کشمكش ميان جنبه

ایجاد میشوند(.ریچارد الزاروس)2339،

6

هاي شغلی و فردي زندگی که در ایجاد استرس و
فرسودگی شغلی ،نقش مهمی را ایفاء مینماید

(

روش :

کوهن.)2333،

جامعه آماری  ،نمونه و روش نمونه گيری

از نظر رابينز استيفن 6 ،1935،منبع تنيدگی حرفهاي و

جامعه آماري این پژوهش  ،متشكل از تعداد  1333نفراز

سازمانی موثر در استرس وجود دارد که به عوامل زیر

کارمندان دولتی و خصوصی شهر تهران است که در سال

وابسته اند:

 31 -33با سابقه کار حداقل سه سال و در محدوده سنی

محيط حرفه اي ،نوع کار ،افراط یا تفریط در کار ،خطرهاي

( 93تا 53ساله )مشغول انجام وظيفه بودند  .با استفاده از

جسمانی ،چگونگی تطبيق فرد با محيط کار و رویارویی

روش نمونه گيري تصادفی تعداد  123نفر از بين آنها

خانواده با کار به منزله منابع تنيدگی (استرس) یا تنش هاي

انتخاب گردید.

حرفه اي محسوب میشوند.
عالئم فرسودگي شغلي

ابزار :

دیو.فيليپ ( )2333عالئم فرسودگی شغلی را به  9دسته

در این پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسالچ و

تقسيم میکند :

جكسون و پرسشنامة پنج عاملی شخصيت  NEOاستفاده

 -1جسمانی

شد .تحقيقات ماسالچ و همكارانش به این نتيجه منتهی شد

 -2روانی

که فرسودگی شغلی یك ساختار چند بعدي است و از 9

 -9اجتماعی

مولفه تشكيل شده است که شامل تحليل یا خستگی عاطفی

 -9سازمانی

 ،مسخ شخصيت و احساس فقدان موفقيت فردي است که

عالئم جسمانی فرسودگی شغلی عبارتند از  :سردرد،

در  22سوال پراکنده شده اند( .ماسالچ و جكسون )2335

اختالل در خواب ،اختالل در خوردن (پرخوري یا کم

شيوه پاسخگویی آزمودنيها به هر یك از موارد پرسشنامه از

خوري ) ،دردهاي معدي – روده اي ،و آمادگی براي

 2نوع دستورالعمل پيروي میکند:

بيماري .عالئم روانی فرسودگی عبارتند از خشم ،تحریك

 -1دستورالعمل فراوانی

پذیري ،افسردگی ،بی حوصلگی ،عدم اعتماد ،انعطاف

 -2دستورالعمل شدت

ناپذیري شناختی ،کاهش عزت نفس و نگرش منفی کلی
در مورد کار.

دستورالعمل فراواني :

عالئم اجتماعی فرسودگی شغلی عبارتند از  :گسستگی

در این شيوه تعداد دفعاتی که احساس فرسودگی شغلی در

ارتباطی ،گوشه گيري یا درگيري با اعضاي خانواده و

جنبه هاي سه گانه تجربه شده است مورد نظر است که

1 -Psyical environment
2 - Role definition and performance
3 - Interpersonal relationships

4 - Educational development
5 - Personal factors
6 - Work related factors
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بصورت نمره گذاري زیر ميباشد  ،هرگز (صفر)  ،چند بار

شده و فرم  Rآزمون که در آن ارزیابی شخصيت فرد توسط

در سال ( ، )1یكبار در ماه ( ،)2چند بار در ماه ( ، )9یكبار

فرد دیگر صورت میگيرد.

در هفته ( ،)9چند بار در هفته ( ، )5هر روز (.)6
دستورالعمل شدت :

یافته ها

این شيوه ميزان شدتی را که آزمودنی در مورد هر یك از

با توجه به متغيرهاي مورد مطالعه و داده هاي جمع آوري

موارد فرسودگی احساس میکند را در بر ميگيرد.

شده و به منظور توصيف آنها  ،از شاخص هاي مناسب آمار

هرگز (صفر)  ،خيلی کم ( ، )1کم ( ، )2متوسط ( ،)9متوسط

توصيفی استفاده شده است  .در راستاي تحليلهاي

باال ( ،)9شدید ( ،)5خيلی شدید (.)6

استنباطی و آزمون فرضيههاي تحقيق ،از مدل آماري

نظریه پنج عاملی شخصيت که به پنج عامل بزرگ 1نيز

رگرسيون چند متغيري با روش ورود همزمان و همچنين

موسوم است توسط دو روانشناس ساکن ایاالت متحده

براي مقایسه فرسودگی شغلی و ویژگیهاي شخصيتی 2

کاستا  2و مك ري  9در اواخر دهه  33ميالدي ارائه و در

گروه از مدل آماري  tدو گروه مستقل استفاده شده است.

اوایل دهه  33مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت  .این پنج

بحث و نتيجهگيری

عامل عبارتند از نوروتيسيزم (N(9که روان رنجورخویی یا

با توجه به یافتههاي تحقيق میتوان دریافت که عامل

بی ثباتی هيجانی نيز ناميده شده است .برونگرانی  ،باز بودن

رواننژندي در ویژگیهاي شخصيتی به عنوان یك عامل

به روي تجربه هاي جدید . (O( 5توافق  (A(6و وجدانی

زمينهساز در بروز فرسودگی شغلی محسوب میشود و در

بودن (. (C

مواقعی که عامل رواننژندي افزایش یابد ،همواره فرسودگی

آزمون شخصيتی نئو (فرم تجدید نظر شده) یكی از

شغلی نيز بيشتر میشود.

آزمونهاي جامعی است که پنج جنبه یا محدوده اصلی

در راستاي بررسی مقایسهاي فرسودگی شغلی در دو گروه

شخصيت و ویژگی هاي مرتبط با این جنبه ها را میسنجد.

مشاهده شد که بين عدم موفقيت فردي در آنها تفاوت

این پنج جنبه یا محدوده اصلی که در شاخص هاي آزمون

معنیداري وجود دارد .به این ترتيب که کارمندان خصوصی

مورد بررسی قرار میگيرند امكان بررسی جامعی از

عدم موفقيت فردي باالتري را نسبت به کارمندان دولتی

شخصيت افراد بالغ را فراهم میسازد(کاستا.مك ري.)2335

نشان دادهاند .همچنين ،با رجوع به مقایسة ویژگیهاي

دو فرم آزمون  NEO PI-Rتوسط مولفين اوليه آن تهيه

شخصيتی در دوگروه کارمندان دولتی رواننژندي باالتري

شده و در زبان انگليسی در دسترس میباشد :فرم  Sآزمون

را نسبت به کارمندان خصوصی نشان دادند .

که براي ارزیابی شخصيت توسط گزارش خود فرد تهيه
جدول  :4بررسي متغير«گروه مورد مطالعه» درنمونههای تحقيق
سطوح

فراواني

درصد

کارمندان خصوصي

52

99/9

کارمندان دولتي

63

56/5

کل

411

411

جدول  : 1بررسي مقایسه «شدت فرسودگي شغلي» دو گروه
4 - Neuroticism
5- Operuness to expenence
6 - Agreeableness

1 - Big five
2 - Costa
3 - Mc rae
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ردیف

خردهمقياس

4

خستگي عاطفي

1

مسخ شخصيت

9

عدم موفقيت فردی

1

فرسودگي شغلي

انحراف

ميزان

درجة

سطح

معيار

T

آزادی

معنيداری

-3/63

113

-

-3/39

113

-

2/39

112

3/35

-3/13

136

-

سطوح

ميانگين

کارمندان خصوصی

23/59

11/53

کارمندان دولتی

23/33

13/53

کارمندان خصوصی

6/21

6/99

کارمندان دولتی

5/99

6/29

کارمندان خصوصی

22/61

6/53

کارمندان دولتی

23/22

5/33

کارمندان خصوصی

55/96

13/39

کارمندان دولتی

55/55

16/32

ردیف

جدول  : 9مقایسه ویژگي شخصيتي کارمندان خصوصي و دولتي
خردهمقياس

4

رواننژندی

1

گشودگي

9

برونگرایي

1

توافقگرایي

5

وجدانگرایي

انحراف

ميزان

درجة

سطح

معيار

T

آزادی

معنيداری

-2/52

115

3/31

-1/35

119

-

-1/92

116

-

-3/53

113

-

-3/23

119

-

سطوح

ميانگين

کارمندان خصوصی

13/13

3/25

کارمندان دولتی

22/19

5/93

کارمندان خصوصی

26/99

9/12

کارمندان دولتی

25/99

5/93

کارمندان خصوصی

26/55

5/35

کارمندان دولتی

23/13

5/12

کارمندان خصوصی

91/61

5/62

کارمندان دولتی

92/23

5/25

کارمندان خصوصی

95/13

6/33

کارمندان دولتی

95/59

6/93

باتوجه به داده هاي جدول  2و با تأکيد برميزان مقادیر  tبه

تفاوت معنیداري وجود دارد .با رجوع به ميانگينهاي هر

بين

دو گروه مشخص میشود که ميانگين کارمندان دولتی باالتر

خردهمقياس عدم موفقيت فردي در کارمندان خصوصی و

از ميانگين کارمندان خصوصی میباشد؛ در حالی که در

تفاوت معنیداري وجود دارد .با رجوع به

سایر خردهمقياسهاي مرتبط با ویژگیهاي شخصيتی

دست آمده ،میتوان گفت که در سطح 3/35
دولتی

=a

تفاوت معنیداري مشاهده نشده است.

ميانگينهاي هر دو گروه مشخص میشود که ميانگين
کارمندان خصوصی در خردهمقياس عدم موفقيت فردي،
باالتر از ميانگين کارمندان دولتی میباشد؛ در حالی که در

محدودیتهای تحقيق

سایر خردهمقياسهاي مرتبط با فرسودگی شغلی و همچنين

در تحقيق حاضر با دو نوع محدودیت تحت عنوان

فرسودگی شغلی کل تفاوت معنیداري مشاهده نشده است.

محدودیتهاي در اختيار پژوهشگر و خارج از محدودة

با توجه به جدول فوق و با تأکيد بر ميزان مقادیر  tبه دست

پژوهشگر سروکار داشته که به شرح زیر مطرح میشوند:

آمده ،میتوان گفت که در سطح3/31

=a

بين

خردهمقياس رواننژندي در کارمندان خصوصي و دولتي
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منابع

عدم استفاده از مدلهاي آماري پيشرفته همچون

-

تحليل مسير و تحليل عامل ،به دليل عدم شناسایی

ترجمه شكرکن ،انتشارات رشد.

متغيرهاي پنهان و حجم نمونة اندك.



-

عدم دستكاري متغيرهاي مستقل و استفاده از طرح

-

عدم کنترل متغيرهاي مزاحم و کاهش اعتبار

روزنامه همشهري ،مقاله فرسودگی شغلی ص  ،96مورخ

33/3/26

درونی.



دالور ،علی ( ،)1933روش هاي آماري در روانشناسی و

علوم تربيتی ،انتشارات پيام نور.

تحقيق آزمایشی.



آبراهام کورمن)1936( ،؛ روانشناسی صنعتی و سازمانی،

-

رابينز ،استيفن پی ( )1935رفتار سازمانی( ،مفاهيم،

نظریهها و کاربردها) ترجمه علی پارسائيان و محمد اعرابی،

وجود مشكالت اداري و حمایت ضعيف از طرح

انتشارات پژوهش فرهنگی ،تهران.

تحقيق

-

 عدم همكاري نمونههاي تحقيق به دليل مشغلة کاري

کاپالن ،هارولد و سادوك ،بنيامين و گرب  ،جك

( .)1933خالصه روان پزشكی (ترجمه پورافكاري) جلد اول،

 عدم همكاري مراکز دولتی و خصوصی جهت اجراي

تهران انتشارات شهر آب.

پرسشنامههاي تحقيق

-

کاليمو ،رایجا ،البطوي ،مصطفی ا ،...کویر ،کارل ل.

( )1336مدیریت عوامل روانی -اجتماعی محيط کار .ترجمه

پيشنهادات :

براهنی ،محمدتقی ( .)1936تهران نشر رسانش.

 -گنجاندن یك تا دو واحد درسی تحت عنوان فرسودگی

-

شغل در واحدهاي کارشناسی وکارشناسی ارشد براي

روانی ،ترجمه نجاریان ،بهمن و براتی سده ،فرید ()1956

کارکنان

تهران :انتشارات رشد.

کوکرین ،ریموند ( ،)1331مبانی اجتماعی بيماریهاي

کوکالن ،هوشنگ ( ،)1935ادراك و نقش آن در رفتار

 -برنامه ریزي دورههاي آموزشی ضمن خدمت مناسب

-

جهت کارکنان

سازمانی ،مقالههایی درباره مبانی رفتار سازمانی و انگيزش
نوشته و ترجمه گروهی از اساتيد و نویسندگان مدیریت مرکز

 -افرادي که جهت حرفه خاصی پذیرفته میشوندتحت

آموزش مدیریت دولتی ،چاپ اول ،ص .22-29

بررسی تست هاي شخصيتی قرارگيرند تا کسانی که مقاوم

-

تر و از لحاظ شخصيتی راحت تر کنار میآیند جذب شوند.

گنجی ،حمزه ( ،)1939روانشناسی کار ،چاپ اول ،تهران

نشر ارسباران.

 -بكارگيري سيستم هاي حمایتی داخلی (محل محيط کار)

-

مستغاثی ،مهرداد . )1936( ،فرسودگی شغلی ناشی از

و خارجی (خارج از محيط کار) از طرف افراد مسئول و

کارکنان بيمارستان دکتر علی شریفی اصفهان با توجه به

دلگرم کردن کارکنان به کار و افزایش نكات مثبت محيط

متغيرهاي شخصيتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.

کار.

-

با تشكر از همه کسانی که در تحقيق حاضر مرا یاري

معلمی و استراتژیهاي مقابله با آنها ،نشریه پژهشكده تعليم و

رساندند و عزیزانی که در نمونه گيري شرکت داشتند،

تربيت ،فصلنامه تعليم و تربيت وزارت آموزش و پرورش.

نيكنامی ،مصطفی ( )1935محرکهاي فشارزا در کار

وحدت شریعت پناهی ،سيده مریم ؛ ( )1933بررسی

اميدوارم که در تحقيقات آتی از حجم نمونة بيشتري استفاده

-

به عمل آید تا بتوان عوامل تشكيلدهندة فرسودگی شغلی

مقایسهاي ميزان فرسودگی شغلی کارکنان آموزشی و درمانی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی -درمانی ایران ،

را بيشتر شناسایی نمود و براي بهبود آن راهكارهاي مناسب

پایان نامه جهت دریافت دکتري تخصصی رشته روانپزشكی.
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Abstract
Some of the many jobs associated with stress and the effect of the nature of the work, duties and responsibilities
of their jobs. This study consists of 1,000 delegates, government officials, and especially the city of Tehran in
years 90 and 91 with at least three years work experience in the age range (30 to 50 years old) were serving. The
Maslach Burnout Inventory and NEO Five-Factor Personality Inventory Jackson and were used. Research and his
colleagues Maslach Burnout conclusion that a multidimensional construct and is made up of three components
that include analysis or emotional exhaustion, depersonalization and lack of personal accomplishment in the 22
questions have been dispersed. According to the study variables and data collected and to describe them, of
appropriate indicators and descriptive statistics were used. According to the findings of research shows that
personality traits of neuroticism in as a predisposing factor in the development of burnout is. In order to evaluate
and compare the burnout in two groups was observed that there is a significant difference between their lack of
personal accomplishment.
Key words: Burnout, workplace, employees

71

